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Editorial
PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo

O papel do Plástico

EDITORIALinfo tecnicelpa 56

A busca incessante da ciência por novas soluções e materiais para contornar dificuldades sentidas em lidar com deter-

minadas características de algumas matérias comuns, nomeadamente os metais e os materiais naturais, fez com que 

há 150 anos surgissem soluções inovadoras, leves, muito resistentes e de baixo custo a que hoje generalizadamente 

designamos por plásticos. 

Os plásticos entraram de rompante em praticamente todos os aspectos materiais do quotidiano. Desde logo, e como 

quase sempre acontece, começou por ser explorado pela indústria militar. Mas daí, e como também sabemos ser nor-

ma, passou rapidamente para o sector dos transportes, para a construção, para os eletrodomésticos e por aí adiante. 

A sua facilidade de produção e a capacidade de adaptação às mais variadas aplicações, revolucionou a nossa forma de 

viver. O baixo custo e fácil acessibilidade democratizou o seu consumo, tendo tido um papel fundamental na melhoria 

das condições de vida de muitos povos no globo. Mas veio com um preço muito elevado: o da não biodegradabilidade 

e do consequente impacto na natureza.

Nos anos 50 o desenvolvimento na síntese de materiais poliméricos, “patrocina” um modo de vida de grande conve-

niência para toda a sociedade, com o advento do “descartável”, mas altera de forma decisiva e duradoura o equilíbrio 

ambiental do planeta, deixando uma herança ecológica que hoje representa um enorme desafio para o mundo e para 

o garante das gerações vindouras. Recorrendo ao artigo que é aconselhado nesta InfoTecnicelpa, deixo alguns núme-

ros. Cerca de 40% do plástico hoje usado é descartado após uma única utilização. Cerca de 9 milhões de toneladas de 

plástico são despejados nos oceanos, anualmente. Cerca de 50% de todo o plástico até hoje produzido foi sintetizado 

nos últimos 15 anos. O tempo médio de vida útil de um saco de plástico é de 15 min podendo a sua degradação no meio 

ambiente demorar 450 anos a nunca! A situação é insustentável.

Este desequilíbrio abre a necessidade de globalmente serem encontradas soluções para travar o impacto. Desde o 

desenvolvimento de novos polímeros com crescentes graus de biodegradabilidade e reciclabilidade, o reforço das po-

líticas para maior e mais eficaz reciclagem e reutilização, mas sobretudo o crescimento de uma “consciência” coletiva 

de que é necessário consumir menos, e menos destes materiais, para garantir um equilíbrio natural são, e propicio à 

vida futura.

O papel da indústria papeleira nesta mudança pode ser decisivo pela capacidade que demonstre em substituir o plás-

tico nas mais variadas aplicações de grande volume. O conhecimento e experiencia na manipulação de um polímero 

natural como a celulose, dá a este sector uma vantagem competitiva real e preciosa para o poder fazer. Urge, a nível 

mundial, reforçar o compromisso na investigação e inovação de novos modos de utilização e aplicação da celulose, 

para a tornar uma alternativa abrangente aos vários tipos de polímeros sintéticos.

Seguramente este será um dos temas de discussão na nossa Conferencia de Outubro. Esperamos por todos em Aveiro!

Saudações e boa leitura.
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“Stock Preparation”
Tecnicelpa / Andritz

SEMINÁRIO
CARLOS SILVA

Sócio n.º 946

O grupo de participantes na sala
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TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

Fruto de mais uma colaboração entre a Tecnicelpa e a An-
dritz, realizou-se no dia 28 de Junho de 2018, o Seminário 
“Stock Preparation”.

O evento decorreu em Lisboa, no Hotel Tryp Oriente e teve 
uma participação de 22 técnicos de pasta e papel, em re-
presentação de 14 diferentes entidades (uma das quais de 
Espanha), da indústria e do meio académico. 

O local, que foi uma novidade neste tipo de realizações, 
permitiu um acesso muito confortável para quem tinha de 
usar o aeroporto, ou para quem preferiu o conforto de fazer 
a deslocação por comboio, como sucedeu com alguns parti-
cipantes do norte do país. 

A abertura do seminário foi feita por Carlos Silva, em repre-
sentação do Conselho Directivo da Tecnicelpa e por Anssi 
Marttila, da Andritz, que fez uma apresentação da empresa 
e deu as indicações sobre o desenrolar do programa.

O programa anunciado permitiu reunir uma plateia com 
um espectro de conhecimento muito diversificado, desde a 
produção de pastas à de papel tissue, passando pela produ-
ção de papéis finos ou especiais, pela área de investigação e 
de docência, ou pelas unidades utilizadoras de fibra recicla-
da, contando ainda com fornecedores de equipamentos ou 
serviços relacionados com a área de Preparação de Pasta.
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Boas vindas por Carlos Silva Oradores da Andritz na apresentação

Oradores da Andritz na apresentação Abertura por Anssi Marttila acompanhado por Carlos Silva
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As quatro áreas abordadas: Desintegração, a cargo de Jean
-Luc Decants e Guillaume Juin, a Crivagem, a Depuração, 
ambas a cargo de Jukka Selin e Rainer Cornelius e a Refi-
nação, a cargo de Markus Müller, tiveram uma importante 
parte onde foram explicados, de forma muito clara, os fun-
damentos teóricos e os princípios básicos de funcionamen-
to, seguida de apresentação de casos práticos e das possibi-
lidades técnicas que a Andritz pode disponibilizar.  

A expectativa não foi em vão, porque a Andritz elevou o 
nível das apresentações e exposições, a cargo de seis con-
ceituados técnicos e de uma equipa de suporte, sempre dis-
ponível para esclarecimentos ou informação sobre exem-
plos ou vivências de casos reais.

O balanço é claramente positivo pois a abordagem seguida 
permitiu consolidar conhecimentos teóricos fundamen-
tais, muitas vezes deficitários para muitos técnicos quan-
do se iniciam nas actividades empresariais, seguida da sua 
aplicação e da explicação dos equipamentos mais adequa-
dos às especificidades de cada processo. 

Os coffee-breaks e o almoço foram servidos nos espaços do 
Hotel Tryp Oriente, enquanto as equipas da Tecnicelpa e da 
Andritz, garantiram uma organização sem falhas.

No final da tarde regressamos mais enriquecidos após um 
seminário de grande nível sobre algumas operações basila-
res para o sucesso das nossas áreas de actividade.
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TECNICELPA

Associação Portuguesa
dos Técnicos das Indústrias

de Celulose e Papel

Rui Cândido Ferreira Ribeiro
24 outubro 1926 – 7 junho 2018

IN MEMORIAM

Quando os finlandeses, que elaboraram o projeto e presi-
diram ao arranque de Cacia, finalmente se ausentaram, o 
todo-poderoso Eng.º Vasco Quevedo deu a Rui Ribeiro a 
responsabilidade dos Serviços Técnicos. A partir daí, ele 
tornou-se uma presença permanente e incontornável em 
todas os projetos do Grupo CPC, vindo a ser nomeado, em 
1964, Diretor do GETE, Gabinete de Estudos Técnicos e Eco-
nómicos, entidade que passou a ser responsável por todos 
os projetos de desenvolvimento do Grupo, com destaque 
para os Projetos de Ampliação de Cacia e Socel, Projeto Ina-
pa e Assistências Técnicas Internacionais, em Espanha, no 
Brasil e em Angola. 

Em 1966, Rui Ribeiro é finalmente nomeado Diretor Fabril 
de Cacia, presidindo ao colégio local de Diretores, subordi-
nado a Luís Rolo, Diretor-Geral para Cacia e Socel.

A Revolução de Abril e a dramática experiência vivida na 
Socel, logo nos primórdios da alvorada revolucionária, le-
varam a Administração da CPC a criar, em Cacia, o lugar 
de Administrador-Residente, para o qual foi nomeado Rui 
Ribeiro, que ascendeu, finalmente e com toda a justiça, a 
Membro do Conselho de Administração.

A situação política, económica e social resultante da re-
volução, com as nacionalizações, o desmantelamento das 
empresas, o saneamento das administrações e a tomada do 
poder político, económico e empresarial por muitos opor-
tunistas e incompetentes, acabou por evidenciar a expe-
riência, a seriedade e a competência de alguns técnicos da 
indústria, como Rui Ribeiro, que, a partir daí, passou a ter 
uma presença determinante nas Comissões Administrati-
vas, Conselhos de Gerência e Administrações das empresas 
resultantes da nacionalização do setor, começando por in-
tegrar a Comissão Administrativa da CPC e vindo a fazer 
parte de vários Conselhos de Gerência e de Administração 
da Portucel e suas participadas.

A Indústria Papeleira Portuguesa ficou mais pobre, no pas-
sado mês de junho, com o falecimento do Eng.º Rui Ribeiro, 
o último sobrevivente dos eminentes vultos da indústria 
da geração inicial da Companhia Portuguesa de Celulose, 
que instalaram e arrancaram a Fábrica de Cacia, no início 
dos anos cinquenta do século passado, transformando-a 
num grande sucesso mundial, com o lançamento das pas-
tas kraft branqueadas de eucalipto.

Dessa notável equipe técnica inicial da CPC, Rui Ribeiro 
foi o elemento de maior longevidade e que mais tempo se 
manteve ligado e fiel à Fábrica de Cacia, que ele adorava, 
que ajudou a erguer, a crescer e a desenvolver-se, com to-
das as virtudes e debilidades de uma instalação que nasceu 
com modesta dimensão e se foi alargando e diversificando, 
passo a passo, avançando e retrocedendo conforme os tem-
pos e as modas, as crenças e as convicções, as conjunturas 
económicas e sociais.

A vida é muitas vezes madrasta para as grandes figuras, ne-
gando-lhes o justo usofruto da obra com que sonharam, que 
fugidiamente lhes foi escapando e que ironicamente se vem 
a concretizar próximo do fim da sua jornada. Não deixa de 
ser tristemente irónico que Rui Ribeiro nos tenha deixado a 
escassas semanas do arranque da Fábrica de Tissue de Ca-
cia, com a qual sonhou e pela qual tanto se bateu, mas que 
lhe escapou no jogo das influências concorrenciais e políti-
cas, na dificuldade de se pensar grande num país pequenino.

Rui Ribeiro não era, por formação, um técnico do processo, 
mas um brilhante engenheiro do projeto, dos equipamen-
tos e da energia, que sabia, como ninguém, pôr ao serviço 
do processo e da produção. Entrou em Cacia em 2 de janei-
ro de 1953, como Engenheiro Eletrotécnico, vindo de uma 
passagem pela General Electric USA, que muito o marcou, 
tendo ficado integrado nos Serviços Técnicos, onde fez toda 
a sua ascensão e brilhante carreira.

Sócio Honorário n.º 123
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Manuel José
Saraiva Santos 
1940 – 2018

IN MEMORIAM

Nalgumas dessas viagens, eu e minha mulher tivemos o 
gosto da companhia da Maria Emília, sua querida esposa e 
companheira de toda a vida, que carinhosamente cuidava, 
nas frequentes e prolongadas ausências do Rui, em viagens 
e em Lisboa, da simpática e numerosa família que amorosa-
mente criavam em Aveiro.

Sabendo do elevado sentimento de perda que o desapare-
cimento do Eng.º Rui Ribeiro deixa a sua esposa e família, 
encarecidamente lhes peço que aceitem a expressão da mi-
nha sentida  tristeza e solidária amizade.

Também a Tecnicelpa, como instituição que especialmen-
te releva os valores técnicos e humanos dos profissionais 
da Indústra Papeleira Portuguesa, está de luto pelo faleci-
mento de um dos seus mais ilustres Membros, que durante 
muitos anos prestigiou a Associação e foi Presidente da As-
sembleia Geral, muito justamente elevado por aclamação à 
dignidade de Sócio Honorário, simbolicamente na Assem-
bleia do XV Encontro realizado em Aveiro, em 18 de outu-
bro de 1996.

Manuel Gil Mata
Sócio n.º 101

Na CELBI, onde fez toda a sua carreira profissional, desem-
penhou as funções de Engenheiro de Laboratório, Ajunto do 
Chefe de Controle Técnico, Staff de Engenharia do Processo, 
Sub-Chefe da Divisão de Controle Técnico, Chefe da Divisão 
de Controle Técnico, Chefe da Divisão  Produção e Gestor da 
Qualidade, até à sua saída em 9 de Outubro de 2005.

Logo no início da carreira integrou uma equipa respon-
sável pela produção de pasta solúvel, pelo processo kraft, 
num Digestor Contínuo de Fase Vapor, operação pioneira 
a nível mundial.

Conheci o Eng.º Rui Ribeiro em 1973, quando era Diretor 
Fabril de Cacia e o Eng.º Joaquim von Hafe fez questão que 
visitássemos o Laboratório onde tinha desenvolvido a in-
vestigação que conduziu ao sucesso da Pasta Branqueada 
de Eucalipto. Almoçamos juntos e eu fiquei impressionado 
com a graça do nosso anfitrião e espantado com a sua pro-
digiosa memória, que me reproduziu com incrível fidelida-
de os equipamentos e os parâmetros técnicos das fábricas 
americanas onde eu acabava de estagiar e ele tinha visita-
do, numa curta manhã, mais de dez anos antes.

No influente e duradouro percurso de Rui Ribeiro na Por-
tucel, como Membro do Conselho de Gerência, Chefe da 
Divisão Papel e Responsável pela Direção Técnica, tive 
oportunidade de com ele trabalhar e conviver o suficiente 
para admirar, em crescendo, os seus notáveis conhecimen-
tos técnicos e as suas brilhantes qualidades de engenheiro.

Tive também o privilégio de realizar com ele diversas 
viagens e visitas técnicas, usufruindo e apreciando o seu 
fantástico sentido de humor, os seus notáveis gostos e co-
nhecimentos de gourmet e viajante planetário que, aliados 
à sua simplicidade, dele faziam um grande companheiro de 
viagem e um excelente amigo.

Manuel José Saraiva Santos nasceu em 1940 na cidade de 
Viana do Castelo. Licenciou-se em 1965 em Engenharia 
Químico-Industrial pela Faculdade de Engenaria da Uni-
versidade do Porto.

Ingressou em 8 de Junho de 1966 nos quadros da então re-
cém-constituída empresa de Celulose Billerud SARL, tendo 
começado por realizar um estágio técnico de vários meses 
no Instituto de Investigação da Companhia Billerud AB, na 
Suécia. Regressou a Portugal nos finais desse mesmo ano, 
participando nas fases finais da construção e no arranque 
da operação industrial da fábrica de pasta de celulose CEL-
BI, instalada no concelho da Figueira da Foz.

Sócio n.º 130
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consumos de água que são uma referência a nível mundial.
O rigor, o método, a competência técnica, a capacidade de 
trabalho, eram marcas fortes do seu carácter, a que aliava 
uma sólida cultura e um sentido de humor requintado.

Entusiasta da Tecnicelpa, envolveu-nos logo no seu arran-
que. Sensibilizou os administradores suecos da Celbi para a 
importância da Tecnicelpa para os seus técnicos, tendo sido 
o grande impulsionador e responsável pela organização do 
Encontro de 1982, na Figueira da Foz. Foi Secretário da Mesa 
da Assembleia Geral durante 3 mandatos.

Em Março de 2015, por ocasião do 50º aniversário da Celbi, 
apresentou o livro “ A indústria de pasta de celulose na his-
tória da Figueira da Foz, A CELBI de 1960 a1967”, onde des-
creve, de forma rigorosa e abundantemente documentada, 
os usos e costumes da época.

Aliava a uma personalidade forte um espírito jovial e comu-
nicativo, que lhe permitia uma socialização rápida com os 
novos engenheiros, ajudando-os na sua integração na cul-
tura da empresa, e criando, com eles, um bom ambiente de 
camaradagem.

João Pinho Ferreira
Sócio n.º 32

A sua acção como responsável do Controle Técnico teve 
um contributo importante para a credibilização da quali-
dade da pasta de eucalipto branqueada. A partir das suas 
visitas frequentes aos clientes, que nutriam por ele um 
profundo respeito pela sua competência, desenvolvia en-
saios laboratoriais para busca de novas qualidades de pasta, 
complementados, posteriormente, por ensaios fabris.

Como Gestor da Qualidade concebeu de raiz, em 1994, sem 
recurso a consultoria externa, um Sistema de Gestão da 
Qualidade ISO 9001, aberto, onde, posteriormente se vie-
ram interligar mais cinco sistemas, desde a Acreditação do 
Laboratório até à Certificação Energética em 2012. 

Determinado, assumiu logo no início da sua actividade uma 
campanha contínua contra o desperdício de água, ajudando 
a criar uma cultura que permitiu que a empresa registe hoje

Foi com profundo pesar que a Associação tomou conheci-
mento no passado dia 20/08/2018 do falecimento do Senhor 
Pedro Queiroz Pereira, Presidente do Conselho de Adminis-
tração do grupo Semapa e Acionista de referência da Navigator.

O Senhor Pedro Queiroz Pereira foi, reconhecidamente, 
um dos maiores empresários Portugueses e, na sua quali-
dade de principal acionista da NVG, o responsável por vá-
rios investimentos de grande vulto na Companhia, bem 
demonstrativos da sua enorme visão, rigor, capacidade de 
liderança e de assunção de riscos. Adicionalmente, todos

sempre lhe reconheceram, para além das suas enormes 
qualidades empresariais, uma grande proximidade e afabi-
lidade de trato, qualidades humanas de grande valia e que 
marcam a sua intervenção no nosso setor.

A Tecnicelpa associa-se ao momento de pesar dos seus en-
tes e amigos próximos e de toda a família do nosso sócio 
coletivo de referência, a The Navigator Company.

Bem haja.
A direção da TECNICELPA
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Pedro
Queirós Pereira 

IN MEMORIAM
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Movimento Associativo
Tecnicelpa

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos

Novos Sócios Individuaisadmitidos

Individuais: 2
Coletivos: 0

Individuais: 3
Coletivos: 0

›  Fábio Miguel Antunes Mendes – CAIMA (Grupo Altri)

›  Guilherme Leonel Pereira Ferreira – CELBI (Grupo Altri)

›  Jorge Alexandre Mendes Simões – The Navigator Company

Universo atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 360
COLETIVOS: 66

› XXIV Conferência Internacional TECNICELPA 2018

  Aveiro, 11 e 12 de outubro 2018

› Seminário “Manutenção fabril - Fiabilidade de instalações / equipamentos”

  Novembro 2018

› Seminário “Novas aplicações para produtos de uma fábrica de pasta”

  Dezembro 2018

› 51st ABTCP Congress and 10th Ciadycip 2018

  23-25 October 2018; Transamerica Expo Center, São Paulo – Brazil

EVENTOS TECNICELPA

Próximos Eventos

EVENTOS INTERNACIONAIS

NOTÍCIAS DA TECNICELPA
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Faça-se Sócio da Tecnicelpa
Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel.

TECNICELPA desde 1980
Saiba mais em: www.tecnicelpa.com



10
HISTÓRIAS E MEMÓRIASinfo tecnicelpa 56

Galeria da indústria
papeleira portuguesa

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS
Galeria da Indústria Papeleira Portuguesa

1. Introdução

ÂNGELO LOUREIRO
Sócio n.º 8

mesmo à juventude, na tentativa de absorver os traços ori-
ginais da formação da minha personalidade.

É aí que Firmino da Costa reconhece quão semelhantes 
foram os factos ocorridos na tenra idade da vida dos dois, 
embora desfasados no tempo, como a perda dos pais por 
volta da mesma idade, aos 5 a 6 anos, seguido de um esforço 
glorioso de duas mães que fizeram o possível e o impossí-
vel para conseguirem possibilitar aos filhos uma vida mais 
frutuosa do que a que seria expectável com tal background.

Senti de imediato que a empatia e os laços que se estabelece-
ram no momento, os quais foram para além do simplesmente 
profissional, e Firmino da Costa não me deixou sair do seu ga-
binete na Rua do Telhal sem definir o pacote da remuneração.

Mais ainda, traçou em linhas gerais as condições necessá-
rias para cumprir desde logo o plano de formação na indús-
tria do papel que já tinha em mente, e que do meu ponto de 
vista resultava de uma visão integrada da gestão da empre-
sa (não é minha intenção questionar o modelo de gestão) da 
matéria-prima ao cliente final.

Mas voltemos à visão de FC sobre como preparar um qua-
dro técnico para a indústria de fabricação de papel, face às

Relembro com saudade a frase emblemática com que Fir-
mino da Costa, desarmava qualquer contra-argumento em 
discussão ou polémica onde estivesse envolvido, para re-
posicionar o seu discurso, mantendo e prosseguindo o diá-
logo, numa atitude de clarividente inteligência emocional:

“SÓ OS BURROS NÃO MUDAM DE IDEIAS”

Claro que estou a reportar-me aos meados do ano 1970, 
data em que iniciei a minha carreira na Companhia do Pa-
pel do Prado sob sua direcção, se bem que a minha primeira 
visita à Rua do Telhal e em particular para a primeira en-
trevista com Firmino da Costa, e a seu pedido, teve lugar 
antes dos meus exames do 6º ano do Curso de Engenharia 
Química Industrial de Junho de 1970.

Firmino da Costa não se limitou só a auscultar sobre as 
ideias e objectivos do “júnior” (era esta a minha alcunha a 
partir desta data), na perspectiva futura, da disponibilidade 
para colaborar num conjunto de unidades fabris dispersas 
que exigiriam deslocações frequentes às fábricas do grupo 
(Prado, Lousã, Vale Maior e Fapajal) e de vir a integrar a 
nova fábrica de pasta para a qual o grupo Champalimaud 
tinha obtido concessão, CEMIL – Celulose do Minho, mas 
procurou também fazer um flashback do passado, indo
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2. As RaÍzes

(1921-1983)

FIRMINO DA COSTA

Uma vida dedicada à floresta e ao papel

  Mas entretanto um pequeno e importante pormenor,
  o “júnior” ficava a   a residir no alojamento disponível
  nas fábricas, com liberdade de poder visitar  as 
  fábricas durante a noite!! 

- visitas aos clientes nomeadamente impressores 
  e transformadores na perspectiva da resolução de 
  problemas de utilização do papel e cartolinas;

- após 3 meses de trabalho, efectuar estágio de 15 dias na
   Lorilleux Lefranc sobre impressão off-set e flexográfica;

- prever no ano de 1971 substituir os directores fabris
  nas diferentes unidades durante as suas férias.

Não é relevante para a memória de FC como tais objectivos 
foram cumpridos, mas só me cumpre enunciar a grandeza 
da sua visão da formação, simultaneamente com execução 
de trabalho útil.

Para mim, na condição de líder associativo no referencial 
dos anos 70, senti que FC, mesmo que com um discurso 
adaptado às circunstâncias da entrevista, tinha uma visão 
simplesmente espetacular.

Um verdadeiro ídolo!!

Manuel Victoriano Lopo Firmino da Costa(FC), nasceu em 
7 de dezembro de 1921, na freguesia de São Salvador, no 
concelho de Odemira, onde cresceu, e terminou a Escola 
Primária em São Teotónio.

Seu pai, Manuel Firmino da Costa, de formação médica 
pela Universidade de Coimbra, exerceu medicina em São 
Teotónio, onde se fixou no ano de 1902 com 25 anos de ida-
de. Durante 27 anos exerceu as funções de médico nesta 
vila, tendo sido surpreendido por uma morte prematura 
com apenas 51 anos de idade.

Sua mãe, Catarina da Conceição Lopo Firmino da Costa, foi 
chefe de correios, telefone e telégrafo em São Teotónio e a

necessidades sentidas já naquela data (de relembrar que es-
tamos em 1970), de passar as fábricas para “market orienta-
ted” e apagar a tendência de “production orientated”.

Vejamos então que programa define para o “júnior” nas 
vertentes formativa, industrial, de assistência técnica ao 
mercado e novos produtos.

- dos livros cedidos a destacar “Junior engineering 
  questionnaire”, “Paper making technology” (Nutall), 
  “Design of the wet end of paper machine” (Benn), 
  “Paper and board making technology” (TAPPI), 
  “Formacion de hoja” (Terrasa) e “Cours de technique 
  papetière)” (J.VILARS, com tradução de Álvaro 
  Figueiredo);

- visitas periódicas de uma semana a cada unidade 
  fabril, durante as quais a acção a desenvolver se 
  limitava a descobrir problemas (!!), discutir com as 
  direcções fabris as soluções  propostas e apresentar 
  relatório à administração. 

  Não se podia pedir maior responsabilidade a um 
  recém-chegado!!

Sócio Honorário n.º 27
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Terminou o curso em 1946, com a realização do respectivo 
estágio na Estação de Experimentação Florestal do Sobrei-
ro e Eucalipto (EEFS), criada em 1930, e com Relatório Final 
com o título “Contribuição para o Estudo das Pastas Quími-
cas do Pinheiro Bravo”.

Durante a frequência do Instituto Superior de Agronomia 
(ISA), foi incorporado de permeio no serviço militar onde 
permaneceu em serviço activo durante os anos 1943 a 1945.

5. A actividade profissional de 
     investigação e a evolução 
     familiar em Alcobaça

No mesmo ano de 1946, Firmino da Costa iniciou a sua ac-
tividade profissional na Direcção Geral dos Serviços Flo-
restais e Agrícolas (DGSFA) na Estação de Experimentação 
Florestal do Sobreiro e Eucalipto (EEFS) em Alcobaça, onde 
passou a residir.

Por esta data, a já atrás referida autonomia financeira con-
seguida por Firmino da Costa  com esta nova actividade, 
permite que D. Catarina, a esta data já reformada, deixe 
São Teotónio e venha abraçar seu filho a Alcobaça. A par-
tir daqui não mais a relação chegada entre mãe e filho foi 
interrompida.

Profissionalmente, mais uma vez, Firmino da Costa traba-
lha sob a orientação directa de um cientista e investigador 
notável, Prof. Joaquim Vieira Natividade, e sob a sua ba-
tuta desenvolve um trabalho de investigação científica em 
particular no Laboratório de Celulose da EEFS.

grande educadora de seu filho com apenas 6 anos e órfão 
de pai, com quem Firmino da Costa durante toda a sua vida 
manteve o respeito, e o agradecimento que lhe era devido, 
e depois da sua emancipação económica e profissional um 
apoio permanente como reconhecimento do seu esforço.

D. Catarina, na sua função de mãe e educadora, foi a respon-
sável por transmitir ao jovem Firmino da Costa durante a 
sua adolescência, o perfil de seu pai, nomeadamente as bri-
lhantes qualidades de democrata ao ponto de ser eleito de-
putado às Constituintes em 1912, e sobretudo as obras que 
instituiu em prol da colectividade como sejam a Caixa Esco-
lar Fraternidade (apoio aos alunos pobres), uma Biblioteca, 
a Sociedade Estrela Rutilante, o Sindicato Agrícola e a Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo na freguesia de São Teotónio. 

Que ajuda na formação da sua personalidade!!!

3. A formação básica

Com a disponibilidade de uma escola primária em São Teo-
tónio, Firmino da Costa terminou o primeiro passo dos seus 
estudos em 1932. 

De São Teotónio ruma à cidade de Faro onde frequentou 
o liceu João de Deus e terminou o curso liceal em 1938. A 
estadia nesta cidade e no liceu abre-lhe a oportunidade de 
travar o início de uma longa amizade com outro colega e 
homem genial o Prof. Manuel Gomes Guerreiro.

4. A formação universitária

Terminado que foram os estudos liceais, os jovens Firmino 
da Costa e Manuel Guerreiro migram para Lisboa e entram 
no Instituto Superior de Agronomia (ISA) em Lisboa resi-
dindo ambos no mesmo quarto para estudantes, facto que 
ajudou a cimentar a amizade iniciada nos bancos do liceu.

Foi relevante para Firmino da Costa, na perspectiva da sua 
formação como engenheiro silvicultor, ter tido professores 
de referência como os Profs. Henrique de Barros e Mário 
de Azevedo Gomes, professores universitários e destaca-
dos políticos, homens de competência notável na área da 
investigação silvícola. FC no Laboratório de Celulose
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Na sequência deste seu trabalho de investigação, a DGSFA 
publicou vários dos seus estudos elaborados nesse período, 
dentre os quais é justo enumerar:

- Contribuição para o Estudo das Pastas Químicas de 
   Pinheiro Bravo (1946)
- A Variação das Dimensões das Fibras em Duas Pastas 
   de Pinheiro Bravo (1947)
- Alguns Elementos sobre certas Caracteristicas dos 
   Papéis Portugueses (1951)
- Um esquema de Aproveitamento em Celulose de uma 
   Fibra Exótica (A  Adansonia digitata,L) (1952),

e em conjunto com o seu amigo e colega de longa data Ma-
nuel Gomes Guerreiro, desenvolveram estudos sobre:

de Almeirim, Alpiarça, Golegã, Chamusca e Porto de Mós, 
durante o período de 1949 e 1950.

E é precisamente por esta altura, mais particularmente em 
11 de Julho de 1949, que Manuel Victoriano Lopo Firmino 
da Costa contrai matrimónio com a alcobacense D.Maria 
Deolinda Hipólito Firmino da Costa, a quem desejamos uma 
longa vida na companhia dos filhos, dados à luz nos anos:

- La Carte Forestière du Chêne-Liège au Portugal – pos-
   sibilite délaboration par la photographie aérienne (1951)
- Estudos dendrológicos sobre possível híbrido natural
  a partir das espécies Cupressus macrocapa hartw. e
  Cupressus lusitania mill.

Durante a sua estadia na DGSFA e em complemento da sua 
acção de investigador, foi beneficiado como bolseiro para 
realização de estágios:

- Nas Landes francesas sobre exploração dos pinhais, 
  a resinagem activada e o aproveitamento da madeira
  na Industria de Celulose; e
- Escola Francesa de Papelaria, em Grenoble, onde iniciou
  a sua preparação técnica sobre a engenharia papeleira. 

Ainda, e por via do seu excelente perfil profissional cons-
truído na DGSFA, foi requisitado pelo Ministério da Agri-
cultura e Florestas para colaborar no denominado Plano de 
Fomento Agrário, ao abrigo do qual executou, como “chefe 
de brigada”, o reconhecimento agro-florestal dos concelhos

1950 – António Manuel Hipólito Firmino da Costa
1954 – José Manuel Hipólito Firmino da Costa

1959 – João Manuel Hipólito Firmino da Costa

Até ao fim da sua carreira de investigador, FC teve ainda a 
oportunidade de orientar os estágios de vários colegas Sil-
vicultores e Agrónomos que prestaram serviços nos secto-
res florestais e de pasta para papel, realizados no âmbito do 
já referido Laboratório da Celulose do EEFS.

Assim, damos por terminada o resumo de uma época da vida 
brilhante do Eng. Manuel Victoriano Lopo Firmino da Costa 
associada à sua actividade profissional de investigação. 

5 – A actividade profissional 
       como gestor

No ano de 1953 é posto um novo desafio a FC, através de um 
convite da administração da Companhia do Papel do Prado,

FC segundo à direita e Manuel Guerreiro ao centro FC e D. Maria Deolinda em Alcobaça
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empresa papeleira com unidades produtivas em Tomar, 
Lousã, Vale Maior e Marianaia, para orientador técnico do 
grupo, dada a sua competência na área da utilização de fi-
bras vegetais para a indústria do papel e os conhecimentos 
adquiridos em Grenoble sobre o fabrico de papel. Perante 
este desafio tão aliciante do ponto de vista técnico FC acei-
tou o convite, rescindiu a sua actividade profissional com 
a Direcção Geral dos Serviços Florestais e instalou-se em 
Lisboa onde o grupo tinha a sua sede legal.

mentou na CP Prado uma nova filosofia de gestão em áreas 
como a gestão dos recursos humanos e em particular na 
formação.
Que salto qualitativo na gestão, diríamos hoje, uma atitude 
“disruptiva” face aos métodos instituídos, e que ainda hoje é 
testemunhado por gente que com ele privou como é o caso 
do colega Augusto Góis. 

Assim, no capítulo da formação e logo que feito o seu diag-
nóstico, verificou uma manifesta carência de quadros nas 
fábricas, e traça de seguida um plano, para recrutamento 
de quadros, nas escolas industriais locais, definindo previa-
mente o critério de selecção dos “talentos”. 

O plano de formação dos estagiários selecionados é levado 
à prática nas fábricas, num período de 6 meses, durante o 
qual os estagiários tinham residência fixa nas instalações 
disponíveis. Para além da formação teórica dada por qua-
dros superiores da empresa e baseada nos manuais traduzi-
dos, FC associou-lhe o “hands on training”.

Esta acção foi de tal modo relevante na criação de conhe-
cimento dos “talentos” que mais tarde estes quadros foram 
absorvidos por outras empresas do sector nomeadamente 
nas fábricas da Celbi, de Cacia, do Rodão e da Norema.

No que respeita à gestão fabril, foi notório e marcante para 
FC o isolamento ou melhor dito, o afastamento entre os di-
rectores e o centro de decisão em Lisboa, na rua do Telhal.

Eis senão quando institui uma política de proximidade com 
as seguintes medidas: 

- um programa mensal de reuniões alargadas nas fábricas com   
   a participação dos responsáveis das estruturas transversais;
- um relato telefónico diário da performance fabril, 
   problemas e ocorrências em cada unidade, com 
   o respectivo director (de lembrar que estando em 1958  
   não estavam disponíveis outros meios que não fosse 
   o telefone fixo);
- apoio sempre que necessário dos quadros superiores
   de áreas transversais na ajuda de resolução de 
   problemas no local;
- ocupação do tempo de férias nas fábricas onde 
   permanecia com a família.
 
A qualidade da gestão no âmbito da Direcção da Empresa 
foi tal que António Champalimaud não hesitou em ofere-
cer-lhe o cargo de Administrador em 1963, com acumula-
ção da função de Director Geral.

A aquisição da Graham- Industria de Papel da Abelheira 
em 1968 acresceu as responsabilidades na gestão com o car-
go de Director Geral desta empresa acumulando com o de 
Administrador da CP Prado.

A breve trecho FC integrou os quadros da empresa como 
Chefe dos Serviços Industriais em 1 de Setembro de 1955, 
para um ano depois, e em acumulação, ser também nomea-
do adjunto Técnico da Direcção em 1 de Setembro de 1956.

E daí a Director de Empresa foi um salto de 2 anos de de-
sempenho tendo sido nomeado para o cargo em Dezem-
bro de 1958.

Logo após a sua nomeação, com a experiência adquirida em 
áreas relevantes e aplicáveis à gestão de empresas, FC imple-

FC no seu escritório na Rua do Telhal
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É então em 1969 que se inicia um percurso de expectável de-
senvolvimento das empresas, “o grande sonho de FC”, ciente 
que este era o único caminho para a recuperação das empre-
sas em particular e da indústria papeleira nacional em geral.

E o primeiro passo traduziu-se no estabelecimento de um 
contrato com a empresa alemã Bruderhaus Machinen para o 
fornecimento de uma máquina de cartão multiplex de formas 
redondas, cujo local de implementação não estava definido 
com rigor porquanto dependia do próximo grande evento.

no curto prazo medidas de reorganização em termos indus-
triais e sobretudo em termos de aproximação aos mercados.

Era factual que  até à data da aquisição da Graham pelo gru-
po Champalimaud, a produção da Prado era principalmen-
te colocada no mercado nacional através dos canais de dis-
tribuição, em particular Papelaria Fernandes e Cruz Sousa 
e Barbosa com quem FC mantinha laços de cliente-forne-
cedor, mas com alguma frequência ficando na dependên-
cia de caixa, situação de alguma fragilidade com potencial 
reflexo nos preços.

A situação foi então encarada por FC como mais um de-
safio, e deitando mão de um quadro jovem (Leite Viana), 
que enquadrava a comercial da Graham, com alguma fa-
cilidade e destreza em línguas, para a tarefa que tinha em 
mente, para reforçar a posição da Prado e a Graham no 
mercado externo.

FC entrega ao jovem quadro da Graham, Leite Viana, o de-
safio de criar condições no mercado externo, após a sua no-
meação como director adjunto responsável pela exportação, 
mas não sem definir previamente o “road map” para o efeito.

E assim se inicia nova etapa com visitas programadas, tendo 
em conta as dificuldades crescentes de exportação para as 
ex-colónias e a invasão de papel proveniente de Espanha:

- ao continente africano em particular Costa do Marfim,
   África do Sul e Rodésia
- à bacia do mediterrâneo, em particular Marrocos,
   Egipto, Líbano
- à Ásia, nomeadamente Irão e Paquistão
- na Europa, sobretudo Reino Unido e Dinamarca, já que
   nos países vizinhos a concorrência local era feroz e não
   o aconselhava.

Claro que o esforço não tendo sido infrutífero, foi dificil-
mente compensado pela dificuldade de obter preços com-
petitivos no local de entrega.
  
Na área industrial e durante o ano de 1970, FC ainda com a 
esperança redobrada na integração vertical, estabelece um 
programa que garantisse a viabilidade das empresas até à 
implementação do grande projecto e que passava por:

1 – desinvestimento em Tomar nas máquinas de forma re-
donda de produção de papel à base de trapo, papel selado e 
papel de letras;

2 – concentração da produção de papel kraft nas linhas 
PM-1 da Graham, PM-1 de Tomar e Vale Maior que supor-
tavam as necessidades do grupo Cimentos de Leiria;

E este evento, após a concessão da licença da CEMIL – Ce-
lulose do Minho, ocorre em 17 de Dezembro de 1969, data 
à qual o grupo Champalimaud, mais uma vez sob a batuta 
executiva de FC, começa a construir o edifício da integra-
ção vertical, com a assinatura de um contrato de forneci-
mento de uma unidade de fabrico de pasta com a empresa 
finlandesa Ahlstrom cujo investimento global era da or-
dem de 1 milhão de contos.

Para FC o sonho tornara-se quase realidade!

Porém, as carências da estrutura produtiva, o aumento das 
importações de papel e o arranque previsto da máquina de 
papel da Inapa para 1969, exigem à Administração da Prado

Assinatura de contrato com FC à direita
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3 - lançamento de cartolinas de cores para além do papel 
bond e fotocópia na Lousã;
4 – na Graham, optimizar a funcionalidade da máquina 2 
(Erwepa) numa primeira fase na produção de papel bíblia, 
e logo que verificada a dificuldade técnica, na produção de 
friccionado branco e de tissue após a actuação sobre o  c i -
lindro friccionador para suportar a acção das raspas de cre-
pagem. Estabelecer novo patamar de qualidade na PM-4.

Sem qualquer margem para dúvida que o plano delineado 
por FC era coerente e realizável, dado que integrado num 
grupo financeiro, não fossem factos exteriores à empresa 
com enorme impacto na sua viabilidade futura que provoca-
ram o início do desmoronamento do “edifício em construção”.

Verdadeira ironia do destino! Abate-se sobre FC um pesa-
delo, causado por esses factos, dos quais os mais relevantes 
se passam a enunciar:

- o célebre julgamento de António Champalimaud por vol-
ta de 1969/70, que veio agravar a imagem de “persona non 
grata” pela a governação do país àquela data;

- o indeferimento do alvará de licença de concessão da CE-
MIL pelas autoridades administrativas no início de 1971, 
alegando não cumprimento de prazos exigidos por lei, no 
âmbito do condicionamento industrial em vigor;

- decisão favorável, ao mesmo tempo, para implementação 
da fábrica da CELNORTE em Viana do Castelo, cujo grupo 
de investidores tinha ligações com outro grupo financeiro.

Seguiu-se uma luta sem tréguas por parte de FC impug-
nando junto das autoridades administrativas, contestando 
a decisão de cancelamento, e criando localizações alterna-
tivas à localização da fábrica concorrente da CEMIL, mas 
no entanto todos os esforços foram um insucesso.

O maior acionista das empresas, António Champalimaud, 
era o retrato de um homem desiludido com a governação 
deste país, e o seu posicionamento perante tais factos foi 
de frustração, relevando para segundo plano a actividade 
papeleira.

No meio desta tormenta cabia a FC a árdua tarefa de aguen-
tar o barco à tona de água.

Mas a maré não estava de feição e em Fevereiro de 1973 
a Graham encerrou a actividade por via dos resultados 
negativos acumulados. Mas mais uma vez FC prepara de 
imediato um plano de restruturação com um acordo de 
credores, racionalização da produção mantendo somente 
em funcionamento:

- a máquina 2 com tissue e friccionado
- a máquina 4 com bobines de papel kraft para os Cimentos 
de Leiria, 

e com redução do quadro do pessoal para 64 pessoas, tendo 
reiniciado a laboração em Dezembro de 1973, com a deno-
minação de Fapajal-Fábrica de Papel do Tojal.

Com o 25 de Abril de 1974, a empresa Cimentos de Leiria 
passa a participar na gestão da CP Prado, e, com a presença 
do seu representante Ernesto Campos, abre-se uma nova 
janela de oportunidade de desenvolvimento repescando 
o projecto anterior da máquina de cartão e gizando a sua 
instalação.

A já referida máquina de cartão multiplex, cujo contrato foi 
assinado em 1969, teve início de fabrico de alguns compo-
nentes após aquela data tendo sido entregues pelo fornece-
dor mas encontrando-se armazenados em diferentes locais.

O apoio dos Cimentos de Leiria e em particular de Ernesto 
Campos à proposta de FC para implementação da máquina 
em Tomar foi total, e no início de 1975 foram programadas:

- visita técnica a uma máquina em tudo semelhante à ad-
quirida, em Trostberg (Alemanha) (Augusto Góis e Pires 
Costa);

- e visita de empresa (Firmino da Costa, Ernesto Campos 
acompanhados por Angelo Loureiro) ao fabricante, em 
Reutlingen (Alemanha), com o objectivo de discutir o pros-
seguimento do fabrico com eventuais actualizações nos 
equipamentos, novas condições de pagamento e negocia-
ção dos juros devidos.

Visita a Reutlingen da esquerda para a direita FC, 
Ernesto Campos e Angelo Loureiro
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Pensando em FC, caros leitores, deixem-me recordar Fer-
nando Pessoa a propósito de todo o enquadramento destes 
factos, e pelo resultado:

“…Quem quer passar além do Bojador tem que passar além 
da dor…”

No ano de 1977 a máquina multiplex produz o primeiro 
cartão para gáudio, regozijo e recompensa de FC, de todo o 
esforço, pertinência e assertividade nesta realização.

Com o despacho normativo nº 11/78 de 18 de Maio que 
abrangia as empresas participadas da Portucel nas quais se 
incluíam a Prado e a Fapajal, renasce nova alma a FC com a 
nomeação de Miranda de Sousa e Sentieiro Marques para a 
Administração das empresas e a perspectiva do saneamen-
to financeiro, com a possibilidade de transformar dívida 
em capital social. E assim foi dado mais um folgo ao grupo!

Logo de seguida e no período 1979 e 1980, a pedido do Con-
selho de Administração (CA) da Portucel, FC acumula a sua 
acção empresarial com a de Adjunto do CA para assuntos 
técnicos papeleiros, vindo a ser nomeado Director Adjunto 
da Divisão Papel com particular responsabilidade no do-
mínio da gestão técnico-económica das participações em 
empresas do sector papeleiro.

Ao deixar a Presidência do CA da Prado em 1983, e perante 
o seu curriculum como técnico papeleiro qualificado, passa 
a colaborar activamente com a Direcção Técnica da Portu-
cel, tendo como objectivo principal da sua acção o estudo 
do ponto da situação e proposta de plano de optimização da 
unidade fabril de Mourão localizada junto à vila de Mourão. 

Aplica o seu melhor conhecimento nas soluções apresen-
tadas no estudo que passaram a ser conhecidas como o es-
tudo do Firmino da Costa.

Ironia do destino, quando “o júnior” em 1997, à data com 50 
anos, e após a implementação da PM-3 da Papéis Inapa, é 
convidado pela Portucel para liderar a engenharia básica, 
e licenciamentos da nova fábrica de Mourão, recorri a toda

FC era um homem cansado mas satisfeito, logo procurando 
apoio técnico jovem em 1979, voltando de novo a contac-
tar-me para regressar à origem com o meu total acordo, 
após um interregno de desempenho em área sempre liga-
das ao sector. 

E logo de seguida FC define como tarefas prioritárias:

- a melhoria técnica da formação de folha da máquina mul-
tiplex com visita a Tervakosky (Finlândia) (Augusto Góis e 
Angelo Loureiro);

- para todas as unidades fabris elaborar o plano de abasteci-
mento de água  para a máquina multiplex em Tomar, e tra-
tamento de efluentes para todas as fábricas, na sequência 
da política ambiental definida pela Portucel.

E mantive-me na Prado até 1981 quando novos desafios 
me foram postos e com o acordo e o conselho de FC sobre a 
proposta, que do seu ponto de vista,  seria a melhor solução 
para o meu futuro profissional. 

Para ele, e para sempre, o meu sincero agradecimento! 

Já FC prosseguiu no seu esforço de manter a viabilidade do 
grupo como Presidente do CA da Prado e Director Geral da 
Fapajal até ao fim da sua carreira de gestor, em 30 de Março 
de 1983.Fotografia aérea da fábrica do Prado após a instalação 

da máquina multiplex
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a documentação e todos os estudos prévios sobre a fábrica 
existente à data, e eis senão quando, deparo com o estudo 
do Firmino da Costa!

6 – A Representação das empresas
       e da indústria

Mas para além do desempenho de FC como gestor, vale a 
pena revisitar o trabalho desempenhado em diferentes 
fóruns, sempre e somente, na defesa intransigente das em-
presas e da indústria papeleira portuguesa.

6.1 – Instituto Papeleiro Espanhol

Regressemos a 1969 quando a procura incessante de mer-
cado, para a colocação da gama de produtos da Prado e da 
Abelheira, induziu FC a conduzir uma campanha de divul-
gação técnica das empresas e da sua capacidade no sentido 
melhor suportar o esforço de criar valor suficiente para as 
libertar do espartilho financeiro, perante a inundação de 
produtos espanhóis que quase triplicou de 1969 a 1971, cor-
respondendo no último ano a 10% das suas exportações. 
Diríamos que a situação era simplesmente assustadora 
para não usar outro termo!! 

E um primeiro passo foi nas conferências anuais promovi-
das pelo IPE, em 1971 na cidade de Tarragona (foto 1), ladea-
do pelo saudoso Lobão Cardoso e pelo “júnior”.

Durante a presidência de uma das sessões (foto 2), e aquan-
do da sua apresentação como gestor e profissional, FC refe-
re com algum entusiasmo:
“ …estou aqui como representante de duas empresas, e cinco 
fábricas, com uma produção total de papel e cartolina supe-
rior a 120 000 t/ano…”,
se bem que subjacente a esta afirmação lhe percorresse 
pela memória a necessidade da integração e a reorganiza-
ção do sector papeleiro nacional.

6.2 – Grémio Nacional dos Industriais de 
           Fabricação de Papel (GNIFP) e FAPEL

Em 1956, FC sendo um “new comer” a este sector de acti-
vidade, não deixou desde logo, e neste caso para o período 
de 1956 até 1965, de evidenciar o seu espirito associativo, 
aceitando e desempenhando a função de vogal da Comis-
são Técnica do GNIFP.
No ano de 1966 e até 1973, FC foi eleito Presidente da GNIFP 
e na sua carteira aparece como prioridade máxima a reor-
ganização industrial do sector, única forma de tornar viável 
uma estrutura industrial papeleira sem dimensão competi-
tiva, cujos valores da produtividade do trabalho não eram 
consentâneos com os internacionais correspondentes, e cla-
ramente se refletiam negativamente nos custos. Claro que 
se excluem as unidades já integradas, nomeadamente Cacia.

Para além do ónus sobre os custos de produção a rede de dis-
tribuição era inoperante e pela dependência desta no merca-
do nacional o uso de elevados descontos agravava a situação.

FC estava ciente da necessidade de demonstrar às entida-
des administrativas numa época de condicionamento in-
dustrial, que a indústria papeleira em geral, (com excepção 
das fábricas integradas) e em particular o grupo Prado e a 
Abelheira, como empresas autónomas, após o indeferimen-
to da concessão da unidade de fabrico de pasta, CEMIL, não 
tinham a garantia da viabilidade económica.FC na assistência

FC toma presidência de uma mesa da conferência
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FC promove então um estudo de Análise Sectorial cobrindo 
os anos de 1960 a 1971,  e segundo as suas palavras, com o 
objectivo de:

“.. publicar um documento detalhado sobre este sector acerca 
do qual muitos não puderam formar ainda uma ideia con-
creta. A presente publicação ajudá-los-á, temos esperança, a 
esclarecer conceitos existentes e aquilatar de possibilidades, 
dificuldades e impossibilidades.”
Estando o “júnior” a desempenhar o serviço militar obriga-
tório, eis senão quando FC propõe conciliação do seu ho-
rário disponível, para complementar uma consultoria que 
permitisse a elaboração do estudo, que foi editado em 1974.

As conclusões baseadas nos dados estatísticos disponíveis 
mas trabalhados na óptica requerida para tal estudo, mos-
travam à evidência e demonstravam inequivocamente um 
caminho a seguir para a restruturação do sector.

Simplesmente louvável, esta persistência de FC na luta pela 
transparência e suporte das ideias que defendia para o sec-
tor como Presidente do Grémio e para as empresas que lide-
rava, perante a inoperância da “máquina” administrativa.

Após o aparecimento da FAPEL como representante dos In-
dustriais de Fabricação de Papel em Mesa Plana e Equipara-
dos, FC desempenhou a função de vogal da Direcção desde 
a sua criação e até 1981, em representação da CP Prado. 

No âmbito da sua actividade no GNIFP representou a in-
dústria em várias reuniões internacionais da EFTA, e a ní-
vel nacional na Corporação da Imprensa e Artes Gráficas 
como vogal e vice-presidente dessa Corporação. 

6.3 – Associação Industrial Portuguesa 

Mais um fórum no qual o empenho na procura de uma so-
lução para o sector foi ponto de honra com mais uma apre-
sentação sobre o Plano de Desenvolvimento da Indústria 
Papeleira Portuguesa (colaboração da Dra. Sara Cabral), na 
Secção de Celulose e Papel da AIP com data de 1978, no âm-
bito da Portucel, EP.

6.4 –EUCEPA e TECNICELPA 

Mas o enraizado espírito associativo de FC não se manifes-
tou somente ao nível empresarial mas igualmente ao nível 
de técnico do sector.

Assim desde 1978 FC era o representante de Portugal em 
sede de EUCEPA (Organização Europeia dos Técnicos de 
Celulose e Papel), como membro da Comissão de Presidentes,
sendo que a não existência de uma associação nacional de

6.5 – Outras Representações

Dentre as importantes representações já descritas não que-
remos deixar ainda de referir ao longo da sua carreira, as de:

- Procurador à Câmara Corporativa 
   (3ºª subsecção/Indústria do Papel);
- Comissão Administrativa do Centro Técnico da Madeira;
- Membro a Título Individual na FAO com 
   “Member Advisory for Pulp and Paper”;
- Presidente da Comissão Técnica de Normalização do 
   Papel CT-6 (Pasta e Papel) na Direcção Geral da Qualidade.

Muitos detalhes seguramente ficam por relatar, mas é meu 
entendimento que o esqueleto da vida do eng. Manuel 
Vitoriano Lopo Firmino da Costa foi aqui retratado, num 
percurso de vida relativamente curto de somente 62 anos, 
e cujo desenlace fatal por doença súbita ocorreu em 28 de 
Dezembro de 1983.

PAZ À SUA ALMA! 

técnicos lhe pudesse conferir alguma conotação com a po-
sição que formalmente assumia como representante das 
entidades patronais (Grémio dos Fabricantes).

Entretanto a Tecnicelpa (Associação dos Técnicos das In-
dustrias de Celulose e Papel) dá os seus primeiros passos 
em 1980, e embora FC deixasse a representação junto da 
EUCEPA a favor de Bernardo Rolo, aceita o cargo de Pre-
sidente do Conselho Fiscal da Tecnicelpa, e concede o su-
porte administrativo em Tomar, na fase de arranque da 
Associação, sem qualquer ónus para esta.

Foto de FC
discursando na AIP

Imagem de FC na 
reunião de constituição 
da Tecnicelpa em 
Viana do Castelo
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Desenvolvendo a Integração
entre Pesquisadores, Cientistas
e Empreendedores no Setor
de Base Florestal

Sócio n.º 842

O setor de base florestal e o segmento de celulose e papel 
vivem atualmente um momento de grandes expectativas 
em termos de evoluções tecnológicas, isso em função do 
avanço dos conhecimentos sobre biorrefinarias integradas 
e das demandas crescentes por biomassas e por sustentabi-
lidade. Por essa razão, considerei interessante refletir con-
ceitualmente, não sobre as tecnologias em si, mas sobre o 
processo de evolução tecnológica nesse setor.

A primeira consideração a ser feita por mim seria tentar 
definir o que seria uma “evolução tecnológica” e como ela 
poderia ser feita com maior nível de qualidade e resultados. 
Essa evolução se define como mudanças de rotas ou alte-
rações nas tecnologias sendo utilizadas nos processos pro-
dutivos, tanto na produção de florestas como nas fábricas. 
Evoluir não significa melhorar de patamar tecnológico, mas 
sim e apenas mudar tecnologias em função de algumas for-
ças motrizes significativas. Dentre essas forças se destacam: 
produtividade, redução de custos de fabricação, sustenta-
bilidade de processos e sistemas, aumento de rendimentos, 
pressões mercadológicas, pressões de legislação, etc.

A evolução tecnológica é então um sinônimo de mudanças 
tecnológicas e não uma maneira de se hierarquizar o que é 
melhor ou pior em termos de resultados ou desempenhos 
tecnológicos. Essa evolução ocorre porque a sociedade bus-
ca sempre novas maneiras de adaptação ao ambiente, que 
pode ser geográfico, climático, legal, político, econômico, etc.

As rotas tecnológicas em direção ao futuro têm a inovação 
como sua principal força motriz. Já a inovação é acelerada pela 
capacidade criativa e inventiva dos envolvidos nesse processo.

Curiosamente, mesmo conhecendo essas importantes for-
ças que são a inovação e a criatividade, nosso setor rara-
mente procura estimular as mesmas de forma consistente

através do aperfeiçoamento de seus cientistas, pesquisado-
res e empreendedores. Eu iria mais longe, o estímulo pode-
ria ser ainda mais amplo, envolvendo toda a rede setorial 
e as partes interessadas pelo desenvolvimento do setor. Na 
verdade, um processo bem estruturado de estímulo à ino-
vação e à criatividade poderia resultar em evoluções tec-
nológicas sequer imaginadas e também em mudanças no 
nível de empreendedorismo individual e coletivo.

A outra força motriz que precisa ser estimulada é o em-
preendedorismo, que pode ser interno (dentro das empre-
sas, universidades, etc.) ou externo, na própria comunida-
de, ou mesmo longe dela. Isso teria grandes impactos na 
aceleração das mudanças e na integração entre a ciência, 
a tecnologia e as aplicações práticas dos desenvolvimentos.

Inovação, criatividade, evolução, aplicabilidade e empreen-
dedorismo precisam, por isso mesmo, serem estimulados 
pelos tomadores de decisão, que podem ser dos corpos di-
retivos das empresas, universidades e centros de pesquisa, 
mas também das entidades governamentais que promovem 
o crescimento e o desenvolvimento industrial e florestal.

Tenho acompanhado com interesse os movimentos que 
estão acontecendo no setor florestal em países líderes em 
estudos tecnológicos, como Estados Unidos, Canadá, Fin-
lândia, Suécia, Brasil, Portugal, França, Espanha, dentre 
outros. Há diversas iniciativas de construção de rotas tec-
nológicas novas para o futuro, na tentativa de criação de 
alternativas às pesquisas sobre melhorias incrementais, 
que são as mais comumente realizadas nesse setor. Exis-
tem diversos desafios audaciosos colocados para busca de 
novas tecnologias, como aqueles relacionados às reduções 
drásticas nos consumos de água e energia, melhor uso da 
biomassa florestal, sustentabilidade dos processos e pro-
dutos, etc.
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É nesse momento que devemos questionar um pouco mais 
sobre quais serão as pessoas que terão a responsabilidade 
de criar as mudanças tecnológicas que o setor sonha e como 
essas pessoas vêm atuando (e a que nível de integração).
De uma maneira simplificada, grande parte da responsabi-
lidade de promover o sucesso para as rotas tecnológicas do 
setor está nas mãos (ou no talento, eficácia e produtividade) 
de três tipos de pessoas: os pesquisadores, os cientistas e os 
empreendedores.

O que seriam então esses grupos e como eles atuam:

› Os Pesquisadores realizam estudos de pesquisa, muitas ve-
zes com eficientes planejamentos estatísticos, na busca de 
respostas e soluções a algum tipo de dúvida ou problema. 
Resolvido o problema ou obtida uma resposta, o pesquisa-
dor recebe outra pergunta a resolver, muitas vezes, nada re-
lacionada à anterior. Raramente, o pesquisador acompanha 
a implementação prática ou operacional de sua pesquisa.

› Os Cientistas são integradores do saber e do conhecimen-
to. Eles se baseiam em informações das pesquisas e dos ban-
cos globais de conhecimentos para lançar novas teorias em 
determinado campo do conhecimento, ajudando a mudar o 
estado-da-arte das tecnologias. Os cientistas normalmente 
conseguem desenvolver processos e novas maneiras revo-
lucionárias de se realizarem coisas. São os que cuidam da 
criação do estado-da-arte das tecnologias.

› Os Empreendedores são aqueles que, a partir do conheci-
mento que eles detêm ou obtêm da sociedade, conseguem 
desenvolver aplicações na forma de negócios ou de geren-
ciamento de processos/operações, obtendo resultados e 
avanços, tanto para eles próprios, como para suas empresas 
ou comunidades. Um dos principais grupos de empreende-
dores é o dos fornecedores de tecnologias (equipamentos, 
automação, químicos, etc.), pois a competição os estimula 
a buscar alternativas atrativas e com garantia de sucesso 
para seus clientes.

Tentei dar uma “espiadela de helicóptero” e olhar como se 
encontram esses grupos distribuídos em nosso setor.

De imediato se percebe que já existem milhares de pesqui-
sadores atuando em centenas de universidades, institutos 
ou centros de pesquisas públicos ou privados, bem como 
em entidades que realizam estudos e projetos de engenha-
ria, etc. Na maioria das vezes, os pesquisadores trabalham 
sobre os temas e ansiedades do momento, sem muita or-
ganização entre eles, conseguindo com isso uma enorme 
quantidade de esforços repetidos pelas diversas institui-
ções. Mais ou menos o seguinte: quase todos trabalhando 
sobre as mesmas coisas e encontrando soluções semelhan-
tes para os mesmos problemas.

Meu helicóptero não permitiu que eu identificasse muitos 
cientistas nesse sobrevoo do setor. Pareceu-me pequena a 
quantidade de pessoas que buscam a formulação de novas 
teorias ou de processos integrando os conhecimentos dis-
poníveis. Isso significaria que o setor carece de integradores 
e criadores de novas tecnologias, apesar de ter uma enorme 
quantidade de pessoas pesquisando para buscar respostas 
às perguntas do momento.

Vou lhes dar um exemplo hipotético do que seria possível 
um bom cientista fazer pela evolução tecnológica dos pro-
cessos de polpação: através dos conhecimentos acumulados 
sobre processos de alto rendimento e nas tecnologias de 
explosão a vapor e deslignificação com oxigênio, o nosso 
hipotético cientista poderia teorizar e comprovar um novo 
processo de produção de celulose química com mais altos 
rendimentos e assim reduzir a necessidade de madeira para 
produção de uma tonelada de celulose.

Finalmente, nesse voo de helicóptero, também tive dificul-
dades em localizar muitos empreendedores no setor, embo-
ra eles acontecessem mais nas empresas terceirizadas e nos 
fornecedores de insumos e serviços. Talvez isso se deva ao 
fato de que o setor de base florestal plantada se caracteriza 
por ter empresas industriais de processo, que estão preo-
cupadas em manter um processo altamente eficiente para 
produzir enormes quantidades de um mesmo produto (ou 
de poucas variações do mesmo produto).

Minhas reflexões me levaram a concluir também que existe 
enorme espaço entre os pesquisadores para se desenvolver 
neles o empreendedorismo, ajudando a que eles possam ala-
vancar o uso de suas descobertas de forma prática e eficaz. 
Isso dentro das empresas onde atuam, ou fora delas.

Enfim, dessa avaliação singela, simples e nada rebuscada 
que lhes apresentei, cheguei à conclusão que o setor florestal 
e seu segmento de celulose e papel necessitam urgentemen-
te orquestrar melhor sua rede de criação tecnológica, forta-
lecendo os elos mais fracos e integrando mais eficaz e efi-
cientemente os reais criadores dos processos de mudanças 
(ou evoluções) tecnológicas. Essa tarefa integradora poderia 
ser destinada às associações de classe e aos próprios órgãos 
governamentais que têm a missão de estimular as políticas 
industriais de desenvolvimento. Será que já existem boas 
iniciativas em nossos países? Se existirem, espero que essas 
considerações apresentadas permitam de alguma forma 
contribuir para mais reflexões e ações em busca de novas, 
seguras e sustentáveis rotas tecnológicas setoriais. Além dis-
so, talvez se permitam descortinar oportunidades a que os 
pesquisadores, cientistas e empreendedores do setor sejam 
mais valorizados e mais produtivos, e possivelmente mais 
felizes com os resultados de seus trabalhos e descobertas.
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MICHAEL ODELL

Papermaking Paradoxes

Sócio n.º 951

The purpose of this article is that that non-technical peo-
ple involved in the paper industry may better appreciate 
why “papermaking paradoxes” arise and how paper tech-
nology issues can impact both productivity and market-
ing. This article gives a “reasonably non-technical” (i.e. 
simplified) description of two of the more common com-
promises that papermakers have to control. 

For the first example, consider the “retention” of sol-
ids (fibre and filler) on the forming section. Only a cer-
tain percentage of the solids coming from the headbox 
are retained to the form the sheet. The rest are recycled 
through the white water circuit which means that if the 
retention is low there would be a greater contamination 
tendency in the water circuit which of course results in 
the paper machine having more breaks. So – should the 
retention be maximized? If machine efficiency were the 
only consideration the answer is of course “yes”. However 
the compromise arises due to there being a “self-healing” 
mechanism in the sheet forming drainage that results in 
better formation when the retention is lower.  As the re-
tention is varied, there is a straightforward compromise 
of quality versus efficiency.

A machine with a poorly designed white water circuit, 
prone to build ups and contamination, may well be 
obliged to run with a high retention just to survive with 
a reasonable efficiency. Conversely there are well known 
cases of some companies that exploit “superior forma-
tion” as a point of marketing competitive advantage. This 
obliges these papermakers to run their machines with 
a low retention regardless of the adverse effects on ma-
chine efficiency.

The definition for optimum retention on any given ma-
chine can be stated as “low as possible to improve forma-
tion such that the machine efficiency is still acceptable”.  
Even though the definitions of acceptable formation and 
efficiency are going to be interpreted differently by dif-
ferent companies, there is an optimum level of retention 
which can only be determined case by case.

The retention compromise is a simple tradeoff between 
two variables – efficiency and formation. Let us now con-
sider a more complex compromise. The extent to which 
fibres are aligned in the machine direction has a strong 
influence on many paper and board properties as well as 
influencing a machine´s speed potential and efficiency. 
The fibre alignment can be measured in various ways, 
the most common characterization being the ratio of ma-
chine to cross direction tensile strength (MD/CD tensile 
ratio). Having a low MD/CD ratio improves dimensional 
stability, CD stiffness, CD tensile, MD tear and CD Short 
Span Compression Test. Conversely having a high MD/
CD ratio improves MD tensile, CD tear and burst strength 
as well as improving both speed potential and operation-
al efficiency. For machines designed with a press section 
having an open draw, having a high MD/CD ratio reduc-
es the sensitivity of variation of the release angle from 
the centre roll (in summary – means fewer breaks). For 
all machine designs, having a high MD/CD ratio results 
in better tension preservation after a draw in the early 
dryer section. This results in fewer breaks generally as 
well as a significantly higher speed potential for those 
machines where the production bottleneck is wrinkles 
and breaks in the early dryer section. In general there is 
a complex tradeoff between different strength properties 
and different bottlenecks of machine runnability. To fur-
ther complicate this compromise, quality variation is also 
involved since the formation is dependent on the MD/
CD tensile ratio. However even that is not so simple since 
the nature of that dependence varies according to the 
design of the forming section. In simple summary hybrid 
formers have their best formation at low values of MD/
CD ratio. Conversely gap formers have their best forma-
tion at high values of MD/CD ratio.

With such a complex set of interactions between strengths, 
quality and productivity, it is clear there can be no univer-
sal optimum value for MD/CD ratio. There is however an 
optimum for each specific machine design and grade of pa-
per. Indeed the optimum can vary for different grades on 
the same machine. Sack and bag grades are dominated by
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the need to maximize MD tear and CD tensile meaning 
the MD/CD ratio is tuned to be as close to 1.0 as possible  – 
which of course limits the productivity potential of these 
machines. Conversely most products sold in rolls for high 
speed printing can produce acceptable quality with MD/
CD ratios typically in the high range of 3.5 to 4 – resulting 
in high productivity potential for machines designed to be 
capable of being tuned to such high MD/CD ratios.

The point of this article is not really to appreciate the tech-
nical issues of these two examples of retention and tensile 
ratio. Rather these examples are used to demonstrate that 
successful papermaking is based on mastery of a technol-
ogy that is every bit as complex as found in other “Hi Tech” 
industries. Despite the universal truth that in business, 
management skills are more valued than technical skills, 
it is worth bearing in mind that papermaking is a technol-
ogy based industry where one of the factors impacting fi-
nancial success – really is technical success.

O leitor pode pensar que há algo de errado no título deste 
artigo e que o nome provável seria London Pulp Week, que 
todos os anos se realiza em Londres e onde são fechados, ou 
pelo menos discutidos, a maioria dos contratos de compra e 
venda de pasta do mercado Europeu. Pois meu caro leitor, é 
mesmo London Fashion Week e significa que os “ pasteiros 
“ agora já andam na Fashion Industry.

Paper Quality and Runnability dependence on MD/CD tensile ratio

A. DOLORES FERREIRA

LONDON FASHION WEEK

Sócio n.º 335
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Vamos então desvendar o mistério, começando por dar al-
guns grandes números da Industria têxtil e aproveitando 
por comparar com a “ ainda “ nossa indústria do papel. A 
indústria têxtil utiliza anualmente cerca de 100 milhões de 
toneladas de fibras e espera-se que lá para 2030 este merca-
do valha 150 milhões. Do consumo atual cerca de 60% são 
polyester, 35 % algodão e 5 % viscose, produzida a partir de 
pasta solúvel. Há naturalmente ainda a lã, o linho, o nylon, 
etc mas as quantidades são menos importantes. Já agora a 
indústria de papel produz cerca de 400 milhões de tonela-
das por ano de papel e cartão, sendo cerca de 50 % de fibra 
reciclada (maioritariamente embalagem) e as restantes 50 
% de fibra virgem e cargas.

No caso da indústria têxtil o algodão representava, no final 
do século passado, quase 50 % da totalidade das fibras. As 
limitações de disponibilidade de terra, para além de se ter 
esgotado todo o ganho associado ao melhoramento genéti-
co, fazem com que o crescimento da produção de algodão 
seja muito limitado. Assim o crescimento surgiu do lado 
das fibras sintéticas, em particular do polyester.

Mas agora que o tema da poluição pelos plásticos está na 
berra, é altura de aproveitarmos, tanto no lado do papel 
como do têxtil. De facto a poluição pelo plástico não é só 

aquilo que se mostra na televisão de quantidades enormes 
de embalagens e sacos de plástico no mar. Há outro lado 
menos visível e talvez mais perigoso. Trata-se das pequenas 
fibras que se libertam dos tecidos de polyester, quando por 
exemplo, lavamos a roupa na máquina de lavar. Ao irem 
nos esgotos e não sendo biodegradáveis são assimiladas e 
acumuladas pelos seres vivos. Note-se que no caso do al-
godão e da viscose as pequenas fibras também se libertam 
mas, neste caso trata-se de celulose, que é biodegradável.

As grandes marcas da fashion industry estão naturalmente 
preocupadas com esta situação e com a sua imagem e estão 
disponíveis para encontrar soluções mais sustentáveis.

Pois é aqui que entra a London Fashion Week onde, pela 
primeira vez se vai fazer, este ano, uma ação de promoção 
da viscose, como um produto sustentável para a indústria 
têxtil. A ação tem o patrocínio da Swedish Fashion Council, 
dos produtores de pasta solúvel Altri, Sodra e Arauco e ain-
da do maior produtor Chinês de viscose, a Sanyou Corpora-
tion. A Ekman, trader com interesse neste sector, coordena 
as operações. Está incluída nesta ação um concurso de de-
signers que utilizarão apenas tecido feito de viscose para a 
confeção do vestuário.

Espero, ter disponível para o próximo número da nossa 
revista uma foto do vencedor e, sobretudo, da criação 
vencedora.

Como diria o Fernando Pessa...e esta, hein?! Alta-costura 
com tecidos feitos de Eucalipto, Bétula e Abeto!

Não podemos fugir a uma verdade de La Palisse: são os “opi-
nion makers” que provocam as mudanças na mentalidade 
das pessoas. Basta que instituições, governos, organiza-
ções, indivíduos, lancem o mote, para que a opinião pública 
se sensibilize para uma nova abordagem. 

A National Geographic, na edição de Junho de 2018, lançou 
um extenso artigo de 50 págs. sobre o impacto do plástico 
no planeta, e que aconselho vivamente a lerem.

Os primórdios do plástico datam de há 150 anos, quando em 
1869 os irmãos Hyatt desenvolveram um polímero sintéti-
co, o “celluloic” obtido a partir de uma dispersão coloidal de 
nitro celulose e cânfora. Como produto industrial, emerge nos 
anos 30, com impulso muito significativo durante a 2ª grande

VITOR CRESPO

O “tsunami” do plástico 

Sócio n.º 353
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Guerra, para substituição de materiais como o aço, de elevada 
dureza, mas muito mais leves, aplicação direta na indústria 
militar e aeronáutica. Algo tão banal como os sacos de plás-
tico, só foram inventados no início dos ´60, pelo sueco Sten 
Thulin, que curiosamente vieram substituir os sacos de papel.

Se considerarmos os volumes de produção desde 1950, o cres-
cimento tem sido exponencial, salvo os tropeços com as crises 
do petróleo em 1973 e a recessão em 2008. Senão, vejamos:

• 1950 – 2M de tons
• 1985 – 100M de tons
• 1995 – 200M de tons
• 2015 – 448M de tons. Destaco as principais aplicações: 
   161M de tons para embalagem; 72M de tons para
   edifícios e construção; 65M de tons para têxteis;
   46 M de tons para produtos de consumo.

Dito de outra forma, mais de metade do plástico produzido 
até hoje, ocorreu nos últimos 15 anos, sendo que a sua lar-
ga maioria já se transformou em lixo, com uma baixíssima 
taxa de reciclagem ou aproveitamento para produção de 
energia. Numa outra vertente, se observarmos apenas a 
fatia da embalagem, o seu tempo médio de vida é 6 meses; 
1 trilião de sacos de plástico é produzido anualmente, cujo 
tempo médio de vida é de 15min.

Os indicadores vistos numa perspectiva ambiental e de 
sustentabilidade são preocupantes, mas não irreversíveis. 
A qualidade de vida que o plástico veio proporcionar, re-
volucionar e solucionar em muitas vertentes do desen-
volvimento humano é inquestionável, mas a fase em que 
estamos a entrar revela uma maior consciencialização e ra-
cionalização da sua utilização. Isto não é novo, muitas vozes 
se têm levantado e muita investigação se tem desenvolvi-
do ao longo dos anos. Mas, é muito recente a preocupação 
dos governos em legislar e impor medidas que contribuam 
para a redução do consumo de plástico, em particular onde 
pode ser substituído e curto prazo por alternativas mais 
sustentáveis. E não estamos a falar apenas dos países mais 
desenvolvidos, uma vez que os sinais vêm de uma Alema-
nha ou EUA, mas também do Bangladesh, da India, de Mar-
rocos. A lista, felizmente, já é extensa.

Não menos relevante é a preocupação das grandes empre-
sas de produtos de consumo, bebidas, chocolates, fast food, 
que veem nesta “campanha” um efeito de anti-marketing 
na opinião pública. Nenhuma empresa gosta de ver o seu 
nome ou as suas marcas a “boiar” nos rios, nos oceanos ou 
fotografadas em lixeiras. Como o ser humano vive muito 
de modas, para não falar de ondas, de repente, ao comprar 
um produto embalado em plástico, pensa se o deve fazer 
ou não. E se tiver a opção em papel, seguramente que vai 
preferir a opção mais sustentável e biodegradável.  

Há uns anos o mundo virou-se contra o “abate” das flo-
restas para se produzir papel, a mensagem era e ainda é, 
que não se deve imprimir, salvando assim as florestas das 
empresas de celulose e papel. De repente, a onda leva-nos 
para o impacto do excesso de consumo de plástico e pela 
poluição causada nos oceanos e nos terrenos, e pela dificul-
dade da sua biodegradabilidade, polímeros que permane-
cem resistentes por se tratar de produtos sintéticos e para 
os quais a natureza, simplesmente, não está preparada para 
os sintetizar e assimilar ou absorver. A natureza não tem 
defesas para uma ameaça tão recente. Pelo contrário, está 
a entrar na própria cadeia alimentar, cujas consequências 
para o ser animal são ainda desconhecidas. Fenómeno de-
masiado recente para percebermos o seu impacte. 

A indústria de celulose e papel foi-se preparando ao longo 
do seu tempo de vida com processos de sustentabilidade ao 
nível da floresta, pela seleção das melhores espécies, equilí-
brio dos solos, controlo de pragas, reflorestação e biodiver-
sidade; e com processos racionais de reciclabilidade em cas-
cata, em que as aplicações mais nobres do papel são feitas á 
base de fibra virgem, quer na área da leitura e escrita, quer 
na camada exterior da embalagem; e a utilização de fibras 
recicladas em produtos (ou camadas) menos nobres, como 
reforço e enchimento. Esta mensagem está a passar de for-
ma muito mais direta, muito melhor aceite pela opinião pú-
blica, do que num passado recente, o que não significa que 
os desafios para a nossa indústria tenham terminado. Pelo 
contrário, vamos ter que nos preparar para a substituição 
da função dos plásticos em muitas áreas, nomeadamente na 
embalagem. E se o papel já cumpre a sua função de proteção 
mecânica, o desafio passa muito por desenvolver barreiras 
de proteção a líquidos, barreiras que deverão ser biodegra-
dáveis. Não é utópico e já existem soluções no mercado. 
A produção de pasta, papel e respetivos transformadores 
diretos dos produtos, têm capacidade para se redesenhar, 
se redefinir. As instalações industriais serão nos próximos 
anos completamente diferentes dos atuais modelos.

E o que dizer da pasta obtida de fibras curtas, nomeada-
mente a BEKP? Poderão elas ser incorporadas em larga 
percentagem para produção de embalagem, conferindo re-
sistências mecânicas ao nível das fibras longas, tradicional-
mente usadas? Acredito que sim e já existem bons indica-
dores neste sentido. Abre-se aqui um mercado de volumes 
muito significativos e onde podemos tirar partido de outras 
vantagens muito valorizadas nos produtos de impressão e 
escrita: a distribuição uniforme e homogênea com impacte 
numa melhor qualidade de impressão.

O “tsunami” dos plásticos que se está a formar irá impactar 
muito significativamente na oportunidade que se abre ao 
mundo do papel e á forma como o vemos. É o momento de 
aproveitarmos a “surfar” esta onda.
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Sócio n.º 1063

Entre 2007 e 2010 foi concretizado na Celbi um investi-
mento superior a 320 milhões de euros, que incluiu a re-
modelação da linha de produção de pasta e montagem de 
novas instalações na área de recuperação de químicos e 
produção de energia. A capacidade de produção da empresa 
duplicou. Passou a produzir mais de 700 mil toneladas/ano.

Alcançado este nível de eficiência, graças à implementação 
de novos equipamentos e infra-estrutura, o passo seguin-
te foi ajustar os recursos humanos à nova realidade. Uma 
nova fábrica, com maior capacidade de produção, assente 
em processos mais exigentes. Conseguida a estabilização 
desejada, todos os trabalhadores e colaboradores da empre-
sa – operários, técnicos e engenheiros – tiveram de adaptar 
os hard skills à nova realidade.

A formação de conhecimentos técnicos foi extremamente 
importante, mas esta aprendizagem não era suficiente, era 
necessário adquirir novos soft skills, competências e com-
portamentos relacionados com os diferentes perfis profis-
sionais para operar no novo ambiente produtivo.

A segurança dos colaboradores da organização foi defini-
da como uma prioridade. O ponto de partida estava longe 
de ser um cenário frágil, muito pelo contrário. A organiza-
ção encontrava-se num estado maduro e estava incluída a 
definição do objetivo zero acidentes desde 2007. As peças
-base de um sistema de segurança estavam consolidadas, 
incluindo a certificação do próprio sistema de gestão da se-
gurança desde 2005. Apesar de a Celbi apresentar índices 
de sinistralidade bastante bons, quando comparados com 
as referências preconizadas pela Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), pretendia-se ir mais além. A seguran-
ça deve evoluir tanto como a produtividade ou a qualidade 
do produto. Uma atitude de rigor para com a segurança 
deverá ter efeitos positivos na produtividade (exemplo de 
caso: Alcoa. Paul O’Neill. How Changing One Habit Helped 
Quintuple Alcoa’s Income). A melhoria da segurança pode 
ser feita em termos de Processos, Meios e Pessoas. A análise 
das causas de acidentes concluiu que o último fator era o 
que se apresentava mais distante do desempenho esperado.

A Celbi continuaria a trabalhar Meios e Processos (sempre). 
Era o momento de investir na evolução do fator Pessoas. O

parceiro selecionado, em função da metodologia e experiên-
cia no sector, para avançar neste campo foi a LTM Consulto-
ria, Lda., proprietária da marca Comportamentos Seguros®.

Projeto Comportamentos Seguros

Quem nunca desceu umas escadas de forma pouco cuida-
dosa, sem prestar atenção ao facto de terem ou não banda 
antiderrapante? Ignoramos sinais de segurança. Substituí-
mos uma lâmpada em casa com números de equilibrismo 
em cima de uma, ou duas, cadeiras. Temos estes comporta-
mentos porque nos habituámos a arriscar. Esses compor-
tamentos de risco existem porque fazer bem, por vezes, 
dá mais trabalho, ou por ter uma atitude de laxismo, “não 
estou para me chatear!”. Quando se verifica este género de 
atitudes numa fábrica, o profissionalismo é posto em causa.

“O objetivo do projeto Comportamentos Seguros é único e 
simples: evitar que as pessoas se magoem.” Pretende trans-
mitir um conjunto de mecanismos e ferramentas que con-
duzam à adoção de comportamentos que evitem acidentes. 
A metodologia seguida neste projeto foi segmentada em 
três etapas e desenhada para trabalhar quatro eixos de mu-
dança comportamental (ver caixa Eixos de Mudança Com-
portamental).

Avaliação de necessidades

Uma cultura de segurança não pode ser imposta. É neces-
sário conhecer o estado atual antes de conquistar a sua 
evolução. A primeira etapa do projeto Comportamentos 
Seguros foi a LTM Consultoria conhecer melhor a Celbi 
para poder identificar oportunidades de melhoria e reco-
lher elementos que alimentassem as etapas seguintes do 
projeto de uma forma genuína e fundamentada.

A LTM Consultoria executou uma análise estatística a um 
período de três anos (2011-2013), realizou visitas à fábrica 
e manteve reuniões com todas as direções representativas, 
com base no critério do número de colaboradores.

Destas interações foi possível identificar três grandes con-
clusões. A primeira, que a Celbi apresentava maior incidên-
cia de acidentes em horários coincidentes com reuniões de
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gestão, evidenciando que a ausência de controlo influen-
ciava a sinistralidade.

A segunda grande conclusão foi que os índices de frequên-
cia de acidentes eram manifestamente diferentes entre 
departamentos, traduzindo realidades distintas dentro de 
uma mesma organização. A terceira e última conclusão foi 
constatar que o nível de gravidade dos acidentes era supe-
rior nas zonas do corpo menos protegidas por Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPI).

Formação

Uma vez identificadas as necessidades de mudança de 
comportamento, avançou-se para a segunda etapa do pro-
jeto, a formação de curta duração (quatro horas). Foi minis-
trada a todos os colaboradores da Celbi, num total de 181 
formandos presentes. A opção foi iniciar a segunda fase 
pelos níveis hierárquicos superiores com a sua interven-
ção na apresentação do projeto aos funcionários antes que 
estes frequentassem a formação.

Nesta fase pretendeu-se levar cada colaborador a atingir um 
ponto de predisposição para aceitar a mudança e dar a conhe-
cer técnicas individuais básicas para reduzir o risco de ter um 
acidente. Foi comunicado o comportamento que deveria ser 
alterado e de que forma cada indivíduo o poderia fazer.

A formação foi construída com base no método interroga-
tivo, tentando conduzir os formandos à obtenção de con-
clusões (sem estas serem apresentadas pelo formador).

“Como esperado, foram pontualmente vividos momen-
tos de tensão com os formandos durante a formação. Este 
projeto não tinha por objetivo satisfazer formandos, mas 
sim mudar comportamentos”, explica a empresa responsá-
vel pelo projeto Comportamentos Seguros, acrescentando 
que “foram utilizadas todas as ferramentas possíveis para 
atingir esse fim, sempre de uma forma assertiva, mas sem 
receio de conflito”. 

A formação apresentou resultados imediatos, visíveis pela 
redução mensal de acidentes no arranque do ano 2015, 
embora não de forma sustentada. Importa referir que essa 
situação era esperada nesta fase do projeto. Era necessário 
enraizar comportamentos. Torná-los hábitos! Foi então que 
se entrou na etapa III do projeto – Iniciativas. Foi a etapa 
que levou à criação e à manutenção dos resultados do pro-
jeto a longo prazo. O clique obtido na etapa anterior não 
foi suficiente para adquirir um “hábito”. Esta foi uma etapa 
menos intensa em termos de consumo de cargas internas, 
mas mais em segurança ou realização de “cafés em segu-
rança” para acompanhamento da formação.

Relembre-se que o objetivo do projeto “Comportamentos 
Seguros” é único e simples: evitar que as pessoas se magoem.

As iniciativas estruturadas implementadas na Celbi, ga-
rantiram o envolvimento de todos os níveis hierárquicos. 
Os mais elevados da organização implementaram os Sa-
fety Walks. Os intermédios implementaram o Minuto de 
Segurança, enquanto os níveis operacionais, em sistema 
rotativo, assumiram-se como Coordenadores Locais de Se-
gurança, garantindo um monitor preventivo de segurança.

Uma preocupação sistemática da metodologia é garantir 
que tudo o que é feito tem visibilidade no “chão da fábrica”. 
No caso da Celbi, foi mapeado em detalhe a relação entre as 
iniciativas, garantindo ao longo de toda a etapa III a existên-
cia de um foco no chão da fábrica e a antecipação de proble-
mas de implementação, permitindo a sua mitigação prévia.

“Quando se atingir um nível elevado de segurança, deixa 
de ser adequado monitorizar a segurança com base apenas 
nos acidentes ocorridos. É um indicador que tende a ficar 
vazio”, explica a LTM Consultoria.

A etapa III do projeto Comportamentos Seguros foi concluí-
da com a criação de um monitor de quantidade e qualidade 
das iniciativas estruturadas, pretendendo que esse monitor 
constitua um controlo preventivo da segurança.

Eixos de mudança comportamental

A metodologia Comportamentos Seguros® trabalha quatro 
fatores de mudança comportamental, visando a melhoria 
da segurança nas empresas pela evolução do fator Pessoas:

• Explicar o processo de mudança – Através da formação 
em comportamentos seguros é comunicada a todos os cola-
boradores a razão pela qual o projecto é implementado e o 
que se pretende mudar ao nível comportamental.
• Desenvolvimento de competências – Através da formação 
de comportamentos seguros são transmitidas às pessoas as 
ferramentas que podem utilizar no dia-a-dia e como fazê-lo. 
Como se avaliam riscos? Qual é a utilidade de uma checklist?
• Reforço através de mecanismos formais – As estruturas, 
os sistemas e os processos devem suportar (e pressionar) os 
esforços dos colaboradores na mudança comportamental.
• Modelos e liderança – Não basta aos líderes definir regras. 
Devem exemplificar a sua concretização. Ser consequen-
tes. Walk the talk.

A melhoria foi conseguida sem recurso a penalizações

• Envolvimento de todos os níveis hierárquicos em tarefas 
associadas à prevenção de acidentes;
• Criação de canais de comunicação efetiva sobre seguran-
ça, através de iniciativas;
• Implementação de um mapa de bordo com indicadores pre-
ventivos de segurança (que monitorizam o sistema preventivo);
• A segurança evoluiu positivamente, no mesmo sentido 
que a produtividade da empresa.
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É conhecido que uma paisagem mais 
diversa, com manchas de ocupação 
múltiplas, é mais “resistente” ao fogo, 
ocorrendo este em menores áreas e 
com menor frequência. Para que esta 
afirmação seja verdadeira, consideran-
do o nosso clima, a orografia e a vege-
tação, é necessário que as áreas sejam 
geridas. Caso contrário, sem intensa e 
recorrente atividade humana ou

Estudando a seletividade dos fogos e 
o uso do solo em Portugal, Moreira et 
al (2009) referem a preferência pelos 
matos e áreas arborizadas de pinhais e 
eucaliptais. Os incêndios enquanto
são pequenos preferem matos e 
pinhais, mas ao tornarem-se grandes 
a seletividade diminui para qualquer 
tipo de uso de solo (Barros & Pereira 
2014). Dados nacionais entre 1980 e

animal, o território acumula combus-
tível, quer se trate de áreas de mato, 
olival tradicional, sobreiral, azinhal, 
carvalhal, castanhal, pinhal, eucaliptal 
e ou áreas agrícolas. Em Portugal, a 
maior expressão da área ardida, quer 
em proporção do total ardido quer em 
incidência da área por tipo de ocupa-
ção do solo, é em matos.

O Eucalipto e o fogo

Combater mitos e equívocos
A sustentabilidade das plantações
de eucalipto em portugal

› Não é por haver pinheiros ou eucaliptos que há fogos. Os in-
cêndios formam-se na sequência do abandono da agricultura 
tradicional (Moreira et al 2011) e da floresta que a completa-
va, da ausência generalizada de práticas de silvicultura dos 
espaços florestais e de políticas públicas que privilegiaram o 
combate em detrimento da prevenção - educação e gestão flo-
restal (Collins et al 2013).

› Em Portugal, nas áreas com gestão profissional de eucalip-
tais, pinhais ou montado o perigo de incêndio é deliberada-
mente reduzido através da gestão ativa, leia-se, pessoas a cui-
dar e a limpar os matos. Nestas áreas os incêndios são menos 
frequentes e as suas consequências menores.
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1999 (Pereira et al 2005) demonstram 
que mais de 80% da variabilidade inter
-anual de área ardida é explicada pelas
condições meteorológicas. Ou seja, 
tudo o resto que pode ser diferente 
(intensidade da prevenção ou comba-
te) tem, num enquadramento geral, 
uma baixa relevância na dimensão do 
fenómeno.

À arborização está associado um 
acréscimo do risco de incêndio, pela 
maior acumulação de biomassa, mas 
tal por si não explica a frequência ou 
dimensão dos incêndios. Em condições
meteorológicas extremas, que presi-
dem aos 10% dos dias onde arde mais 
de 80% da área (Pereira et al 2005), é a
estrutura dos povoamentos, mais do 
que as espécies que os constituem, que 
é relevante para a determinação do 
perigo (Fernandes 2009; Fernandes 
2013). Ou seja, a dimensão, a forma e 
a carga de combustível, mais do que 
a espécie de árvores que lá está, é que 
determinam o comportamento do 
fogo à escala da paisagem. Este pode 
ser alterado, isto é, reduzido através da 
modificação do contínuo vertical e ho-
rizontal do complexo árvore-arbusto-
folhada (estrutura dos combustíveis),
atuando à escala do povoamento 
através de desbastes, desramas, fogo 
controlado ou corte mecânico (Agee &

Não é por haver pinheiros ou eucalip-
tos que há fogos, grandes ou pequenos. 
Como se referiu atrás, é a estrutura 
e o mosaico de combustível que se 
estende pela paisagem, que determina 
o perigo. Assim, concentrar a discus-
são do problema do fogo na espécie é 
falacioso, pois escamoteia as verdadei-
ras causas por detrás do problema. Os 
incêndios, primeiro pequenos e depois 
grandes, formam-se na sequência do 
abandono da agricultura tradicional 
(Moreira et al 2011) e da floresta que a 
completava, da ausência generalizada 
de práticas de silvicultura dos espaços 
florestais e de políticas públicas que 
privilegiaram o combate (em detri-
mento da prevenção - educação e 
gestão florestal (Collins et al 2013). Do 
fim do mosaico da paisagem tradicio-
nal resultaram áreas contínuas de 
matos e de florestas sem gestão, sobre 
as quais se fomentou uma extensa e 
dispersa malha urbana. Num territó-
rio não cuidado, o número de ignições 
(negligentes, intencionais e acidentais) 
aumentou, levando à implementação 
de um sistema que pretensamente 
defenderia a floresta contra incêndios, 
mas se extingue na salvaguarda de 
aldeias e pessoas.

 Skinner 2005). Mas estes tratamentos 
só alteram o risco à escala da paisa-
gem, quando a área de intervenção 
representa 20 a 30% do território a 
tratar (Finney et al 2007, Price 2012), 
como demonstrado em diversos estu-
dos na Austrália (e.g. Boer et al 2009).

Em Portugal, nas áreas com gestão 
profissional de eucaliptais, pinhais 
ou montado o perigo de incêndio é 
deliberadamente reduzido através da 
gestão ativa, leia-se, pessoas a cuidar 
(vigiar a floresta) e a limpar os matos 
(menos carga combustível). Nestas 
áreas os incêndios são menos frequen-
tes e as suas consequências menores. 
Muitas vezes estas áreas constituem 
até oportunidades seguras para parar 
grandes incêndios.

Poucos estudos existem que caracte-
rizem a estrutura de combustíveis no 
eucaliptal português (Fernandes et al 
2011a). Sabe-se que para as mesmas 
condições meteorológicas, florestas
industriais geridas libertam menor in-
tensidade de energia que o pinhal, como 
se exibe na figura em baixo (Fernandes 
2011b). Ou seja, os meios de combate são 
mais eficazes porque há menos liberta-
ção de energia e a propagação por copas 
e projeções é minimizada pela gestão 
antecipada de combustíveis.
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(1) PROTEUS – Produtos e Tecnologias para o 
setor do Eucalyptus globulus para a valoriza-
ção dos subprodutos inorgânicos e das lamas 
biológicas;
(2) PAPERCHAIN – Novos nichos de mercado 
para os subprodutos da indústria da pasta e 
papel segundo os princípios de economia cir-
cular: um projeto demonstrador para o sector 
da construção; 
(3) LIFENOWASTE – Gestão de cinzas de bio-
massa e de lamas biológicas para a recupera-
ção de solos degradados de minas: um projeto 
piloto em Portugal.

Na Tabela 1, estão descritos os subprodutos 
usados em cada um dos projetos referidos, 
os pré-tratamentos necessários e a aplicação 
final estudada.

Tabela 1: Sumário das vias de valorização dos subprodutos de acordo 
com o projeto

Susana R. Pereira, Sofia C. Duarte, Alexandre Gaspar, Luís M. C. Machado,
Pedro Branco, Paula C. R. Pinto

RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Quinta de S. Francisco, Eixo, 3801-501 Portugal
paula.pinto@thenavigatorcompany.com

Subprodutos da indústria da
pasta e papel como matéria-prima

para outros setores industriais

A indústria da pasta e papel tem uma contribuição forte para a economia circular, sendo reconhecida pelos seus princí-
pios de operação e integração de processo na recuperação de energia e químicos. No entanto, existem ainda subprodutos 
associados ao processo de produção de pasta que podem ser integrados em cadeias de valor: dregs, grits, lamas de cal, cinzas 
volantes e lamas biológicas. Em Portugal, estima-se que o sector da pasta e papel produza cerca de 500 mil toneladas de 
resíduos de processos, representando cerca de 5 M€ em tratamentos e aterros [1]. 

Os dregs são as partículas suspensas do licor verde, sendo retirados do licor verde num clarificador, onde são posteriormen-
te lavados e enviados para aterro. Os grits são formados no apagador da cal após a adição de cal (CaO), estes são separados, 
lavados e enviados também para aterro. As lamas de cal formam-se quando a “cal apagada” (Ca(OH)

2
) reage com NaCO

3
, 

formando-se NaOH e lama de cal (CaCO
3
). As cinzas volantes são produzidas nas caldeiras de biomassa e correspondem às 

partículas sólidas finamente divididas arrastadas pelos gases da caldeira e depositadas no precipitador eletrostático. Final-
mente, as lamas biológicas são produzidas na estação de tratamento de águas residuais da fábrica de pasta. 

Nos últimos anos, a The Navigator Company, em conjunto com o RAIZ, tem reforçado as parcerias académicas e industriais 
para o desenvolvimento de novas vias de conversão/incorporação, provas de conceito e projetos demonstradores de modo 
a valorizar estes subprodutos, seguindo os princípios de economia circular. O objetivo é obter o máximo de benefício destes 
subprodutos, tendo em conta a sua composição físico-química, como substitutos de recursos naturais para serem utilizados 
como matéria-prima em novos produtos ou em produtos já existentes. Neste contexto, estão a decorrer três projetos: 
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Na Figura 1 encontra-se um diagrama do processo de produção de pasta e as vias para a valorização destes subprodutos 
no plano de trabalho destes 3 projetos, cujos produtos a desenvolver são: clínquer (matéria-prima para produzir cimento), 
geopolímeros [4,5], fillers para betão [2], argamassas, betuminoso [3], biochar e aditivos para o solo.

No futuro, a economia circular deverá prevalecer encontrando-se novas cadeias de valor que permitam a integração de 
fluxos de materiais entre indústrias, tendo estes projectos de carácter demonstrador um papel determinante na avaliação 
da viabilidade técnica, económica e ambiental.
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Figura 1: Processo Kraft e rotas para a utilização dos subprodutos
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